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Bazuar në nenin 112 paragrafi 1 pika 2 e Kushtetutës së Republikës së Serbisë, miratoj  

DEKRETIN 

Për shpalljen e ligjit "Për armët dhe municionet" 

Shpallet ligji "Për armët dhe municionet" të cilin e ka miratuar Parlamenti i Republikës së Serbisë 

gjatë seancës së sesionit të shtatë të jashtëzakonshëm më 20 shkurt 2015. 

Nr. PR 23 

Beograd, më 24 shkurt 2015 

Presidenti i Republikës 

Tomislav Nikolic, nënshkrimi 

LIGJI 

"Për armët dhe municionet" 

I. DISPOZITAT THEMELTARE 

Objekti i ligjit 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet prokurimi, posedimi, grumbullimi, riparimi, modifikimi, tregtia, 

ndërmjetësimi dhe transporti i armëve dhe municioneve. 

Përjashtimi nga zbatimi i ligjit 

Neni 2 

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për organet shtetërore të cilat prokurojnë, mbajnë, transportojnë 

dhe dërgojnë armë dhe municione në përputhje me aktet e veçanta. 

Përkufizimi i termave 

Neni 3 

Termat e përdorura në këtë ligj kanë kuptimin e mëposhtëm: 

1) Armët janë çdo mjet i transportueshëm i prodhuar ose i përshtatur, që nën trysninë e ajrit, barutit, 

dhe gazeve të tjera ose të ndonjë mjeti tjetër shtytës, mund të lëshojë plumba, gjyle, saçme ose ndonjë 

predhë tjetër, të përhapë gaz ose substancë të lëngshme, dhe ndonjë pajisje tjetër që është e synuar për 

vetëmbrojtje ose sulm, gjueti ose sport. Në kuptimin e këtij ligji, nuk janë armë pajisjet për asgjësimin 

e kafshëve, veglat dhe imitimet e armëve të cilat nuk përdorin municion me mbushje baruti; 

2) armët e zjarrit janë armët të cilat, nën trysninë e barutit dhe gazeve të tjera, lëshojnë predha nga 

tyta. Armët e zjarrit janë - mitralozi, mitralozi i lehtë, pushka automatike, automatiku, pistoleta, 

revolja, pushka me tytë me vjaska (me një qitje, me përsëritje, gjysmautomatike), pushka me tyta pa 

vjaska (me një qitje, me dy qitje, me përsëritje, gjysmautomatike), pushka e kombinuar (me tyta me 

vjaska dhe pa vjaska), pushkët, pistoletat dhe revolet me ndezje anësore (armët e kalibrit të vogël); 
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3) armët e shkurtra të zjarrit janë armë gjatësia e tytës së të cilave nuk i kalon 30 cm dhe gjatësia 

totale e të cilave nuk i kalon 60 cm; 

4) armët e zjarrit automatike janë armët të cilat pas shkrepjes së plumbit mbushen automatikisht dhe 

të të cilat me një shkelje të këmbëzës mund të shkrepin të paktën dy ose më shumë plumba njëri pas 

tjetrit, pa mbushje manuale të përsëritur; 

5) armët e gjata të zjarrit janë armë gjatësia e tytës së të cilave i kalon 30 cm dhe gjatësia totale e të 

cilave i kalon 60 cm; 

6) armët gjysmautomatike janë armët të cilat pas çdo plumbi të shkrepur mbushen automatikisht dhe 

të cilat nuk mund të shkrepin më shumë se një plumb me një shkelje të këmbëzës; 

7) armët e zjarrit me përsëritje janë armët tek të cilat pas shkrepjes plumbi i radhës vendoset 

manualisht nga karikatori ose krehri në pozicion për shkrepje; 

8) armët e zjarrit me një qitje ose me dy qitje janë ato armë të cilat nuk kanë karikator ose krehër për 

municione; 

9) armët me ajër janë ato armë të cilat nën trysninë e ajrit të kompresuar ose ndonjë gazi tjetër lëshon 

predhën nga tyta; 

10) armët me tojë ose tetivë (harqet, harpunët, llastiqet, pushka nënujore) janë mjetet të cilat me anë të 

tendosjes së tetivës ose tojës lëshon shigjetat ose predha të tjera; 

11) armët e konvertueshme janë ato armë të cilat nga pamja ngjasojnë me armët e zjarrit dhe të cilat, 

duke pasur parasysh konstruksionin dhe materialin me të cilin janë bërë, mund të modifikohen në 

armë zjarri që mund të shkrepin municione lufte. Pra, me armë të konvertueshme në kuptimin e këtij 

ligji, konsiderohen armët me gaz, startuese dhe sinjalizuese; 

12) armët me elektroshok (elektrike ose paralizuesit) janë pajisje dore të cilat me ndihmën e tensionit 

të lartë elektrik përdoren për neutralizimin e njerëzve dhe kafshëve; 

13) sprejet lotsjellës janë mjetet e prodhuara për përdorim civil të cilat përmbajnë dhe, në rastin e 

përdorimit, përhapin përbërje kimike irrituese (CS, CN, OC) në përqendrime të lejueshme sipas 

standardeve ndërkombëtare; 

14) armët e ftohta janë grushti i hekurit, thika, kama, shpata, bajoneta ose ndonjë send tjetër qëllimi 

kryesor i të cilave është sulmi; 

15) armët për mbrojtjen personale janë, nga armët e zjarrit, pistoletat dhe revolet, si dhe sprejet 

lotsjellëse dhe armët me elektroshok; 

16) armët e gjahut janë armët e zjarrit, ato me ajër, armët e ftohta dhe armët me tetivë ose tojë për 

qëllime gjuetie; 

17) armët sportive janë armët e zjarrit, ato me ajër, armët e ftohta dhe armët me tetivë ose tojë të cilat 

përdoren në sportin e gjuetisë, qitjet sportive dhe artet marciale; 

18) armët e çaktivizuara janë armët pjesët bazë të të cilave janë modifikuar në mënyrë të përhershme, 

në mënyrë të tillë që të mos shkrepet plumb luftarak; 

19) pjesët bazë të armëve janë: 

(1) skeleti i pistoletës, kasa dh tyta, 
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(2) skeleti i revoles, cilindri dhe tyta, 

(3) skeleti i pushkës, shuli dhe tyta; 

(4) shënjestra teleskopike-optike me bashkimin ndriçues ose me aparatin për rritjen elektronike të 

dritës, me aparatin me rreze infra të kuqe ose termovizive; 

20) komponentët shtesë të armëve të kalibrit të madh të cilat në paketimin origjinal dorëzohen bashkë 

me armët, konsiderohen një e tërë me armën; 

21) municionet janë plumbat për armët e zjarrit me tyta me vjaska dhe pa vjaska, si dhe gëzhoja, 

kapsolla dhe predha; 

22) riparimi i armëve është eliminimi i defekteve tek armët dhe zëvendësimi ose instalimi i pjesëve 

origjinale të armës; 

23) modifikimi i armëve është përshtatja e armëve ndaj municionit tjetër ose ndërhyrje të tjera tek 

arma me të cilat ndikohet në funksionimin e tyre dhe që përkohësisht ose në mënyrë të përhershme 

ndryshojnë karakteristikat teknike origjinale dhe zgjidhjet strukturore të prodhuesit; 

24) tregtia e armëve është prokurimi i armëve me qëllim shitjen e mëtejshme, si dhe shitja e armëve; 

25) armët e vjetra janë armët të cilat kanë vlerë historike ose të cilat janë prodhuar përpara vitit 1900; 

26) pajisjet minuese dhe shpërthyese janë të gjitha llojet e bombave, minave, granatave dhe pajisjeve 

të tjera të pajisura me lëndë shpërthyese ose me materiale të përshtatshme joshpërthyese ose 

detonator, të cilat me anë të forcës së jashtme ose të brendshme (pesha, goditja, lëvizja, energjia 

elektrike, reaksioni kimik dhe nuklear etj.) shkaktojnë çlirim të menjëhershëm të energjisë dhe 

fragmentim; 

27) imitimet e armëve janë pajisje të ngjashme apo të njëjta me armët, por që është e pamundur të 

përdoren ose të modifikohen si armë zjarri; 

28) servisi i autorizuar për riparim është subjekti juridik ose sipërmarrësi të cilit, me vendimin e 

organit kompetent, i është miratuar autorizimi për kryerjen e aktivitetit të riparimit dhe modifikimit të 

armëve; 

29) shitësi i autorizuar është subjekti juridik ose sipërmarrësi të cilit, me vendimin e organit 

kompetent, i është miratuar kryerja e aktivitetit tregtar të armëve, të pjesëve bazë të armëve dhe të 

municionit; 

30) arma e regjistruar është arma për të cilën është lëshuar dokument nga ana e organit kompetent; 

31) amnistia (legalizimi) i armëve dhe municionit është procedura e regjistrimit ose dorëzimit të 

armëve dhe municioneve të paregjistruara, të cilat subjekti i mban pa miratimin e organit kompetent, 

gjatë së cilës nuk është e nevojshme të tregohet origjina e armëve dhe municionit, ndërsa poseduesit e 

armëve të cilët i regjistrojnë ose i dorëzojnë armët dhe municionin gjatë kohës së legalizimit nuk do të 

procedohen ose ndiqen penalisht për blerjen, posedimin dhe mbajtjen e armëve dhe municioneve të 

paligjshme; 

32) karta për regjistrimin e armës është dokumenti bazuar në të cilin zotërohet, posedohet dhe mbahet 

me vete arma, në përputhje me këtë ligj, e cila përmban të dhënat mbi armën, pjesët bazë për armën 

dhe mbi poseduesin e armës; 
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33) leja për mbajtjen e armëve është dokumenti i cili përmban të dhënat mbi personin fizik dhe që i 

jep të drejtë të mbajë pistoletë ose revole të regjistruar si armë për sigurinë personale nga kategoria B; 

34) subjektet juridike dhe sipërmarrësit në kuptimin e këtij ligji, janë subjektet juridike, sipërmarrësit, 

organizatat, institucionet, zyrat dhe organet shtetërore; 

35) përfaqësuesi i subjektit juridik është personi fizik i cili lidh me të një marrëdhënie kontraktuale 

dhe i cili përmbush kushtet e parashikuara në këtë ligj; 

36) armët me gaz, startuese dhe sinjalizuese janë pistoletat, revolja dhe pushka që nën trysninë e 

barutit dhe gazit të kompresuar shpërndajnë gaze të padëmshme irrituese me veprim afatshkurtër në 

shëndetin e njeriut ose shkrepin mbushje e cila është e destinuar vetëm për shkaktimin e krismës ose 

për shkrepjen e raketës ndriçuese sinjalizuese; 

37) ndërmjetësi (brokeri) në tregtinë e armëve dhe municioneve, në kuptimin e këtij ligji është 

subjekti juridik ose sipërmarrësi i cili, bazuar në vendimin e ministrisë kompetente për punët e 

brendshme (në vijim referuar si: Ministria), merret me negocimin, kontraktimin dhe ndërmjetësimin 

në transaksionet që lidhen me blerjen ose shitjen e armëve dhe municioneve, dhe që nuk merret direkt 

me tregtinë e armëve; 

38) zotëruesit e armëve në kuptimin e këtij ligji janë personat fizikë, subjektet juridike dhe 

sipërmarrësit. 

Në këtë ligj emërtime të caktuara janë dhënë në gjininë mashkullore, por përdoren si neutrale si për 

gjininë mashkullore dhe atë femërore. 

Kategoritë e armëve 

Neni 4 

Armët do të ndahen në katër kategori: 

1) kategoria A – minat dhe lëndët shpërthyese, armët e zjarrit automatike të gjata dhe të shkurta, armët 

e maskuara si objekte të tjera dhe armët e zjarrit me silenciator. 

2) kategoria B - çdo armë zjarri (e shkurtër, e gjatë, gjysmautomatike, me mbushje, me një qitje, me 

dy qitje, me tyta me vjaska dhe pa vjaska), përveç atyre nga kategoria A dhe C, dhe armët e 

konvertueshme; 

3) kategoria C - armët e zjarrit të çaktivizuara, armët e vjetra dhe kopjet e tyre moderne të cilat nuk 

përdorin plumba me ndezje anësore ose qendrore, armët me ajër energjia kinetike e të cilave është 

10,5 J ose më e madhe, me shpejtësi predhe 200 m/s ose më e madhe dhe me kalibër më të madh se 

4,5 mm, si dhe armët me tetivë ose tojë, tek të cilat forca e tërheqjes e tetivës është më e madhe se 450 

N dhe pesha tendosëse është me e madhe se 101 libra; 

4) kategoria D - armët e ftohta, sprejet lotsjellëse, armët me elektroshok, armët me ajër energjia 

kinetike e të cilave është me e vogël se 10,5 J, me shpejtësi predhe më të vogël se 200m/s dhe kalibër 

4,5 mm ose më të vogël dhe armët me tetivë ose tojë, tek të cilat forca e tërheqjes e tetivës është deri 

në 450 N dhe pesha tendosëse është deri në 101 libra; 

Lejimi dhe ndalimi i prokurimit, posedimit dhe mbajtjes së armëve 

Neni 5 
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Armët nga kategoria A nuk mund të prokurohen, posedohen dhe mbahen nga personat fizikë, 

subjektet juridike dhe sipërmarrësit, përveç se në rastet e parashikuara me këtë ose me ndonjë ligj 

tjetër. 

Armët nga kategoria B mund të prokurohen, posedohen dhe mbahen bazuar në dokumentin e organit 

kompetent. 

Armët nga kategoria C mund të prokurohen lirisht në rastet e parashikuara në këtë ligj dhe të 

posedohen duke lajmëruar organin kompetent. 

Armët nga kategoria D mund të prokurohen dhe mbahen në posedim pa dokument ose lajmërim të 

organit kompetent, në përputhje me këtë ligj. 

Ndalimi i tregtisë, prokurimit dhe posedimit të pajisjeve shtesë të caktuara dhe llojeve të caktuara të 

municioneve 

Neni 6 

Është e ndaluar tregtia, prokurimi, posedimi dhe mbajtja e silenciatorit. 

Është e ndaluar tregtia, prokurimi, posedimi dhe mbajtja e municionit shpues, ndezës dhe shpërthyes 

dhe e predhave që përmbajnë substanca radioaktive, helmuese dhe të dëmshme, si dhe e municioneve 

të tilla dhe municioneve për pistoleta dhe revole me predha shpërthyese (municioni dum-dum) dhe 

predhave për këtë municion. 

Organi kompetent 

Neni 7 

Organi kompetent, në kuptimin e këtij ligji, është njësia organizative e ministrisë kompetente për 

punët e brendshme, sipas vendbanimit ose selisë së depozituesit të kërkesës (në vijim referuar si: 

organi kompetent). 

Ka një proces vendimmarrjeje me dy nivele në të cilin duhet të zbatohet procedura administrative. 

Neni 8 

Vendimet e shkallës së parë, të cilat i miraton organi kompetent bazuar në këtë ligj, mund të 

ankimohen brenda 15 ditëve nga dita e dorëzimit të vendimit te ministri kompetent për punët e 

brendshme (në vijim referuar si: Ministri). 

Ankimimi nuk e shtyn zbatimin e vendimit. 

Për çështjet të cilat nuk janë rregulluar me këtë ligj do të zbatohen dispozitat e ligjit me të cilin 

rregullohet procedura e përgjithshme administrative. 

Mbikëqyrja 

Neni 9 

Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji e kryen ministria. 

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes nëpunësit e ministrisë janë të autorizuar të kontrollojnë dokumentet e 

përgjithshme dhe librat e biznesit, regjistrat, ambientet në të cilat ruhen armët, si dhe vetë armët, të 

kërkojnë informacion shtesë, të urdhërojnë masa me qëllim respektimin e dispozitave, të nisin 
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procedurën administrative, të paraqesin kallëzimet penale dhe ato për kundërvajtjet dhe të marrin të 

gjitha veprimet që rrjedhin nga këto procedura, në përputhje me këtë ligj. 

Dokumentet 

Neni 10 

Dokumentet në kuptimin e këtij ligji janë: 

1) Leja për prokurimin e armëve për personat fizikë; 

2) Leja për prokurimin e armëve për subjektet juridike dhe sipërmarrësit; 

3) Leja për prokurimin e armëve me qëllim rishitjen; 

4) Karta për regjistrimin e armës (për posedimin e armëve për sigurinë personale, për posedimin e 

armëve të konvertueshme, për posedimin dhe mbajtjen e armëve, për subjektet juridike dhe 

sipërmarrësit); 

5) Certifikata për posedimin e armëve nga kategoria C; 

6) Leja për caktimin e detyrave të personave të punësuar; 

7) Leja për mbajtjen e armës; 

8) Leja për prokurimin dhe nxjerrjen e armëve dhe municioneve nga Republika e Serbisë; 

9) Leja për nxjerrjen e armëve dhe municioneve nga Republika e Serbisë; 

10) Leja për prokurimin e pjesëve bazë për armët; 

11) Leja për futjen e armëve dhe municioneve në Republikën e Serbisë; 

12) Leja e koleksionimit të armëve. 

Për lëshimin e lejeve nga paragrafi 1 i këtij neni, si dhe për formularët, dokumentet e tjera dhe 

veprimet e organeve të administratës shtetërore në procedurat bazuar në këtë ligj paguhet një tarifë 

sipas dispozitave të rregulloreve për sistemin buxhetor. 

II PROKURIMI, POSEDIMI DHE MBAJTJA E ARMËVE 

Kriteret për prokurimin dhe posedimin e armëve të kategorisë B nga personat fizikë 

Neni 11 

Armët nga kategoria B mund të prokurohen dhe posedohen nga personat fizikë të cilët: 

1) janë të moshës madhore; 

2) janë shtetas të Republikës së Serbisë ose rezidentë të përhershëm të huaj; 

3) kanë aftësi shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve; 

4) nuk janë dënuar me vendim të formës së prerë për vepra penale kundër jetës dhe fizikut, kundër 

lirive dhe të drejtave të njeriut dhe qytetarit, kundër lirisë seksuale dhe sjelljes seksuale, kundër 

martesës dhe familjes, kundër pronës, kundër shëndetit të njerëzve, kundër sigurisë së përgjithshme të 
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njerëzve dhe pronës, kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Serbisë, kundër organeve 

shtetërore, kundër rendit dhe qetësisë publike, kundër njerëzimit dhe të mirave të tjera të mbrojtura 

me të drejtën ndërkombëtare, ose kundër të cilëve zhvillohet procedura penale për veprat penale të 

përmendura; 

5) nuk janë të dënuar me vendim të formës së prerë përgjatë katër viteve të fundit për kundërvajtje për 

dhunim të rendit dhe qetësisë publike, për të cilat është parashikuar dënim me burg, si dhe për 

kundërvajtjet e parashikuara me këtë ligj; 

6) bazuar në verifikimin operativ (vetingun) në vendin e tyre të banimit, qëndrimit, të punës dhe me 

sjelljen e tyre nuk tregojnë se do të jenë rrezik për veten dhe të tjerët si dhe për rendin dhe qetësinë 

publike; 

7) janë trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit; 

8) kanë arsye të justifikuar për të mbajtur: 

(1) armë për sigurinë personale nga kategoria B - nëse dëshmojnë se mund t’u rrezikohet siguria 

personale për shkak të natyrës së punës ose rrethanave të tjera, 

(2) armë gjuetie të kategorisë B – nëse paraqesin dëshminë për përmbushjen e kushteve për posedimin 

e autorizimit të gjuetisë, 

(3) armë sportive – certifikatën e anëtarësisë aktive në organizatën e qitjes sportive; 

9) kanë kushte për magazinimin dhe ruajtjen e sigurt të armëve. 

Aftësia shëndetësore 

Neni 12 

Aftësia shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve, e parashikuar në nenin 11, pika 3 e këtij 

ligji dëshmohet me vërtetimin për aftësinë shëndetësore. 

Vërtetimi për aftësinë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve lëshohet nga institucioni 

shëndetësor në respektim të vendimit dhe kritereve të Ministrisë së Shëndetësisë për kushtet për 

kryerjen e ekzaminimeve mjekësore mbi përcaktimin e aftësisë shëndetësore të personave fizikë për 

posedimin dhe mbajtjen e armëve. 

Kriteret më të detajuara të cilat duhet t’i përmbushë institucioni shëndetësor për kryerjen e 

ekzaminimeve mjekësore për përcaktimin e aftësisë shëndetësore të personave fizikë për posedimin 

dhe mbajtjen e armëve, i përcakton ministri kompetent për çështjet e shëndetit. 

Institucioni shëndetësor i autorizuar për kryerjen e ekzaminimeve mjekësore për përcaktimin e 

aftësisë shëndetësore të personave fizikë për posedimin dhe mbajtjen e armëve, është i detyruar që jo 

më vonë se tetë ditë nga dita e kryerjes së ekzaminimeve të informojë njësinë organizative më të afërt 

të ministrisë mbi faktin se personi që kreu ekzaminimet mjekësore nuk i përmbush kushtet për 

miratimin për posedimin dhe mbajtjen e armëve. 

Personi fizik të cilit i është miratuar sipas këtij ligji prokurimi i armëve nga kategoria B, pra i është 

dhënë karta për regjistrimin e armës, duhet që t’i dorëzojë organit kompetent çdo pesë vjet, d.m.th. 

pas mbarimit të afatit të vlefshmërisë të vërtetimit mjekësor mbi aftësinë shëndetësore për posedimin 

dhe mbajtjen e armëve, një vërtetim të ri jo më të vjetër se një muaj. 
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Personi fizik i cili nuk është i kënaqur me vërtetimin mjekësor mbi aftësinë shëndetësore për 

posedimin dhe mbajtjen e armëve, mund ta ankimojë atë te komisioni shëndetësor i shkallës së dytë i 

cili formohet nga ministri kompetent për çështjet e shëndetësisë. 

Organi kompetent i cili ka lëshuar kartën për regjistrimin e armës personit fizik është i detyruar që 

menjëherë pas lëshimit të kartës të informojë mjekun e personit fizik mbi këtë fakt, sipas ligjit me të 

cilin rregullohet mjekësia okupacionale (në vijim referuar si: mjeku i zgjedhur). 

Mjeku i zgjedhur i cili merr dijeni se te personi fizik i cili mban armë kanë ndodhur ndryshime të 

gjendjes shëndetësore që ndikojnë në aftësinë e tij për posedimin dhe mbajtjen e armëve, duhet të 

njoftojë menjëherë pas marrjes dijeni njësinë organizative më të afërt të ministrisë. 

Kriteret më të detajuara për sa i përket aftësisë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve që 

duhet të përmbushin personat fizikë të cilët posedojnë ose mbajnë armë, i përcakton ministri 

kompetent për çështjet e shëndetësisë. 

Prokurimi i armëve nga kategoria B për personat fizikë 

Neni 13 

Kërkesa për prokurimin e armëve depozitohet me anë të formularit të parashikuar bashkë me të cilin, 

tregohet dhe karta e identitetit ose ndonjë dokument tjetër identifikimi, paraqitet vërtetimi rreth 

aftësisë shëndetësore, dëshmitë për justifikueshmërinë e arsyeve për prokurimin e armëve dhe 

certifikata mbi trajnimin për të përdorur armët e zjarrit, si dhe miratimi për verifikimin dhe 

përpunimin e të dhënave personale, me rastin e ndërmarrjes të veprimeve institucionale të 

parashikuara me këtë ligj, dhe në përputhje me ligjin me të cilin rregullohet mbrojtja e të dhënave 

personale. 

Organi kompetent gjatë vendimmarrjes do të përdorë, krahas të dhënave që paraqet depozituesi i 

kërkesës, të dhënat nga regjistrat të cilët i mban sipas ligjit, si dhe të dhënat të cilat i siguron gjatë 

kryerjes së aktiviteteve të tij të përditshme në përputhje me kompetencat që ka. 

Përmbushja e kritereve nga neni 11 pika 9 e këtij neni përcaktohet nga oficeri i policisë me anë të 

këqyrjes direkte në ambientin e vendbanimit ose vendqëndrimit të depozituesit të kërkesës. 

Nga trajnimet për përdorimin e armëve të zjarrit përjashtohen të punësuarit dhe pjesëtarët e dalë në 

pension të organeve shtetërore të cilët sipas detyrës zyrtare mbajnë ose kanë mbajtur armë, ushtarakët 

profesionistë të dalë në pension, komandantët ushtarakë në rezervë dhe qitësit sportivë të cilët marrin 

pjesë në disiplinat me armët e zjarrit. 

Organi kompetent do të japë lejen për prokurimin e armëve ndaj personit fizik për të cilin gjatë 

procedurës del se përmbush kriteret nga neni 11 i këtij ligji. Leja për prokurimin e armëve vlen 

gjashtë muaj nga dita e dhënies së lejes. 

Leja për prokurimin e armëve që nuk është përdorur brenda afatit për prokurimin e armëve, duhet t’i 

kthehet organit kompetent. 

Organi kompetent do të refuzojë kërkesën me vendim dhe nuk do të lëshojë lejen për prokurimin e 

armëve nëse nuk janë përmbushur kriteret nga neni 11 i këtij ligji. 

Prokurimi dhe posedimi i armëve nga kategoria C 

Neni 14 
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Personat fizikë që kanë mbushur 18 vjeç si dhe subjektet juridike dhe sipërmarrësit, nëse është në 

përputhje me veprimtarinë me të cilën merren, mund të prokurojnë dhe të posedojnë armët nga 

kategoria C, pa lejen paraprake për prokurimin e armëve të lëshuar nga organi kompetent. 

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar që brenda tetë ditëve nga dita e prokurimit të 

armëve t’i raportojnë tek organi kompetent sipas formularit të parashikuar. Bashkë me kërkesën 

depozitohet dhe dëshmia mbi origjinën e armëve. 

Certifikata për posedimin e një arme të kategorisë C lëshohet nga organi kompetent me anë të 

formularit të parashikuar. 

Prokurimi dhe posedimi i armëve nga kategoria D 

Neni 15 

Personat fizikë që kanë mbushur 16 vjeç, subjektet juridike si dhe shoqëritë tregtare mund të 

prokurojnë dhe të posedojnë armë nga kategoria D pa lejen nga dhe raportimin tek organi kompetent. 

Llojet e kartave për regjistrimin e armëve 

Neni 16 

Personave fizikë, subjekteve juridikë dhe sipërmarrësve u lëshohet kartave e regjistrimit të armëve 

nga kategoria B. 

Llojet e kartave për regjistrimin e armëve janë: 

1) Karta e regjistrimit për posedimin e armëve për sigurinë personale; 

2) Karta e regjistrimit për posedimin e armëve të konvertueshme; 

3) Karta e regjistrimit për posedimin dhe mbajtjen e armëve; 

4) Karta e regjistrimit për subjektet juridike dhe sipërmarrësit. 

Karta e regjistrimit për posedimin e armëve për sigurinë personale lëshohet për pistoletat dhe revolet. 

Karta e regjistrimit për posedimin e armëve të konvertueshme lëshohet për pistoletat, revolet dhe 

pushkët me gaz, ato startuese dhe sinjalizuese. 

Karta e regjistrimit për posedimin dhe mbajtjen e armëve lëshohet për armët e gjahut dhe ato sportive. 

Lëshimi i kartës për regjistrimin e armës 

Neni 17 

Personi fizik i cili në bazë të lejes së organit kompetent kryen prokurimin e armës, depoziton kërkesën 

tek ky organ për lëshimin e kartës për regjistrimin e armës brenda tetë ditëve nga dita e kryerjes së 

prokurimit. Bashkë me kërkesën do të depozitohet dhe dëshmia mbi origjinën e armës. 

Personi fizik i cili kryen prokurimin e armës në bazë të lejes së organit, ndërkohë që posedon tashmë 

kartën për regjistrimin e armës për të njëjtën lloj arme, depoziton kërkesën tek organi kompetent për 

regjistrimin e armës së prokuruar brenda tetë ditëve nga dita e kryerjes së prokurimit. Bashkë me 

kërkesën do të depozitohet dhe dëshmia mbi origjinën e armës. 
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Karta për regjistrimin e armës lëshohet sipas formularit të parashikuar dhe në të vendosen të dhënat 

mbi armën dhe zotëruesin e armës. Karta për regjistrimin e armës përmban mikro-kontrollor (çip) për 

nevojat e leximit automatik të të dhënave. Ai do të përmbajë të dhëna alfanumerike të shikueshme në 

dokument, si dhe të dhënat e tjera mbi zotëruesin, të dhënat për armën dhe të dhënat mbi pjesët bazë. 

Shpenzimet e prodhimit të kartës për regjistrimin e armës i mbulon depozituesi i kërkesës. 

Procedurën e autorizimit, përmbajtjen e kartës për regjistrimin e armës dhe formatin e formularit me 

elementet mbrojtëse i përcakton ministri. 

Karta për regjistrimin e armës do t’i lëshohet me një afat të kufizuar deri në dhjetë vjet personit fizik i 

cili përmbush kriteret nga neni 11 i këtij ligji. 

Personi fizik brenda 30 ditëve përpara mbarimit të vlefshmërisë së kartës për regjistrimin e armës, 

depoziton tek organi kompetent kërkesën për lëshimin e kartës së re për regjistrimin e armës. 

Autorizimi për grumbullimin e armëve 

Neni 18 

Me vendim të organit kompetent mund të miratohet lëshimi i autorizimit për grumbullimin e armëve 

ndaj personit fizik i cili përmbush kriteret nga neni 11 i këtij ligji, i cili posedon të paktën pesë copë 

armësh të regjistruara nga kategoria B dhe që disponon kushtet hapësinore dhe teknike për 

magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e armëve. Shpenzimet e përpunimit të autorizimit për grumbullim i 

paguan depozituesi i kërkesës. 

Autorizimi për grumbullim është i vlefshëm për një kohë të pacaktuar dhe në bazë të tij mund të 

prokurohet më shumë se një armë nga kategoria B. 

Personi fizik i cili blen armë bazuar në autorizimin për grumbullim armësh, depoziton tek organi 

kompetent kërkesën për regjistrimin e armës së prokuruar ose kërkesën për lëshimin e kartës për 

regjistrimin e armës brenda tetë ditëve nga dita e kryerjes së prokurimit të saj. 

Poseduesit e autorizimit për grumbullim armësh mund të prokurojnë dhe posedojnë municione të të 

gjitha kalibrave, përveç municioneve nga neni 6 i këtij neni. 

Autorizimi për grumbullim armësh do të revokohet nëse poseduesi i tij nuk përmbush kriteret nga 

paragrafi 1 i këtij neni. 

Kushtet hapësinore dhe teknike për ruajtjen e sigurt të armëve për personat nga ky nen i përcakton 

ministri. 

Kontrata për transferimin e pronësisë mbi armët 

Neni 19 

Kontrata me të cilën kryhet kalimi i pronësisë mbi armët e regjistruara nga kategoria B duhet të jetë e 

përpiluar në formë shkresore dhe e noterizuar. 

Zotëruesit e armëve nga kategoria B mund të shkëmbejnë ndërmjet tyre armët e të njëjtit lloj pa 

autorizimin e organit kompetent. 

Me rastin e shkëmbimit mund të ndryshohet dhe qëllimi i përdorimit të armës, nëse arma dhe 

zotëruesi i ri përmbushin kriteret e parashikuara me këtë ligj. 



11 

Kur kalojnë të drejtën e pronësisë me kontratë dhe/ose kur shkëmbejnë armët, personat në fjalë janë të 

detyruar që të depozitojnë brenda tetë ditëve nga dita e kalimit të pronësisë kërkesën për regjistrimin e 

armës. 

Zotëruesi i armës mund ta dorëzojë armën tek organi kompetent pa pagesë në çdo moment. Kjo armë 

do të bëhet pronë e Republikës së Serbisë. 

Arma nga kategoria B mund të transferohet, përveç se në rastin e paragrafit 2 të këtij neni, vetëm te 

personi i cili posedon lejen e nevojshme për prokurimin e armëve ose autorizimin për grumbullimin e 

armëve. 

Formatin dhe përmbajtjen e formularit për dorëzimin e armës në pronësi të Republikës së Serbisë e 

përcakton ministri. 

Prokurimi i municioneve 

Neni 20 

Municioni për armë nga kategoria B dhe C, përveç se për armët e çaktivizuara, mund të prokurohet 

bazuar në dokumentin e lëshuar për armën. 

Zotëruesit e armëve mund të prokurojnë dhe posedojnë municionin e kalibrit të të cilit i përkasin 

armët e regjistruara, me përjashtim të personave fizikë të cilëve iu është lëshuar autorizimi për 

grumbullim armësh. 

Prodhimi i municioneve 

Neni 21 

Anëtarët e organizatave të qitjes dhe gjuetisë, të cilët kanë të regjistruara armë të kategorisë B dhe që 

janë të trajnuar për përdorimin e materialeve shpërthyese, me vendim të organit kompetent që i lejon 

të prodhojnë municione për nevojat personale dhe ato të organizatave të tyre të qitjes dhe gjuetisë, 

mund të prodhojnë municione në përputhje me dispozitat të cilat rregullojnë prokurimin, përdorimin, 

tregtinë dhe magazinimin e materialeve shpërthyese. 

Personave nga paragrafi 1 i këtij neni, organi kompetent do t’u ndalojë me vendim prodhimin e 

municionit për nevojat personale dhe ato të organizatave të tyre të qitjes dhe gjuetisë, nëse gjatë 

procedurës konstatohet se nuk përmbushin kriteret e parashikuara me këtë ligj ose me ndonjë ligj 

tjetër. 

Është i ndaluar prodhimi i municionit me predhë duke modifikuar municionin me gaz, atë startues dhe 

sinjalizues. 

Prokurimi i pjesëve bazë të armëve 

Neni 22 

Zotëruesi i armëve të regjistruara nga kategoria B mund të prokurojë pjesët bazë me miratimin e 

organit kompetent. Të dhënat mbi pjesët bazë të prokuruara vendosen në kartën për regjistrimin e 

armës. 

Dispozitat e këtij ligji të cilat lidhen me armët zbatohen dhe për pjesët bazë të armëve. 

Prokurimi i armëve nga të huajt 

Neni 23 
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Të huajt në Republikën e Serbisë të cilën nuk kanë vendqëndrim të përhershëm mund të prokurojnë 

armë nga kategoria B dhe C bashkë me municionin përkatës bazuar në lejen për prokurimin dhe 

nxjerrjen e armëve dhe municioneve nga Republika e Serbisë, të cilën e lëshon njësia organizative 

përgjegjëse e ministrisë kompetente për punët e brendshme, sipas vendit ku kryhet prokurimi. 

Të huajt nga paragrafi 1 i këtij neni bashkë me kërkesën për lëshimin e lejes, depozitojnë dhe 

dokumentin e identitetit dhe dokumentin e legalizuar të lëshuar në vendin e huaj në bazë të së cilës 

mund të kryejnë prokurimin e armëve dhe municioneve në atë vend. 

Të huajt nga paragrafi 1 i këtij neni duhet që armën dhe municionin e prokuruar në mënyrë të tillë ta 

nxjerrin nga Republika e Serbisë brenda tre ditëve nga dita e kryerjes së prokurimit. 

Gjatë kalimit të kufirit shtetëror ata janë të detyruar që armët dhe municionin e blerë në këtë mënyrë 

ta deklarojnë tek organi kompetent për kontrollin kufitar. 

Regjistrimi i armëve 

Neni 24 

Regjistrimi i armëve nga kategoria B dhe C kryhet me anë të hedhjes së të dhënave rreth armës 

(marka, modeli, kalibri, numri i fabrikimit) në dokumentin e lëshuar për armën dhe në regjistrin e 

organit kompetent. 

Nuk mund të regjistrohen armët nga kategoria B si dhe armët me ajër nga kategoria C të cilat nuk janë 

të testuara, të markuara dhe të shënjuara në përputhje me dispozitat të cilat rregullojnë testimin, 

markimin dhe shënjimin e armëve. 

Nëse armët nga paragrafi 2 i këtij neni nuk janë testuar, markuar dhe shënjuar, organi kompetent do ta 

orientojë zotëruesin që t’i testojë, markojë dhe shënjojë armët para regjistrimit. 

Mbajtja e armëve 

Neni 25 

Personit fizik i cili ka armë të regjistruar për sigurinë personale nga kategoria B mund t’i lëshohet leja 

për mbajtjen e armës. 

Kërkesa depozitohet tek organi kompetent. 

Personi fizik nga paragrafi 1 i këtij neni me depozitimin e kërkesës duhet të përmbushë kriteret nga 

neni 11 i këtij ligji, si dhe të dëshmojë se i rrezikohet siguria personale ose do mund të rrezikohej në 

atë masë sa për sigurinë e tij është e domosdoshme mbajtja e armës. 

Lëshimin e lejes për mbajtjen e armës e miraton me vendim drejtori i policisë ose oficeri i policisë të 

cilin ai autorizon. 

Me vendim do të refuzohet kërkesa për lëshimin e lejes për mbajtjen e armës nëse depozituesi i 

kërkesës nuk përmbush kriteret nga paragrafi 3 i këtij neni. 

Lejen për mbajtjen e armës për siguri personale bazuar në vendimin me të cilin lejohet mbajtja e 

armës, e lëshon organi kompetent. 

Leja për mbajtjen e armës vlen bashkë me kartën për regjistrimin e armës. 

Poseduesi i lejes për mbajtjen e armës, mund të mbajë vetëm armën për të cilën i është lëshuar karta 

për regjistrimin e armës. 
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Poseduesi i lejes për mbajtjen e armës për sigurinë personale, nuk duhet t’ua bëjë armën të dukshme 

personave të tjerë në vende publike, pra nuk mund ta mbajë armën në mënyrë të tillë që të shkaktojë 

shqetësim të personat e tjerë. 

Leja për mbajtjen e armës lëshohet me afat të kufizuar kohor deri në pesë vjet. 

Nëse gjatë procedurës së realizuar konstatohet se personi të cilit i është lëshuar leja për mbajtjen e 

armës për sigurinë personale nuk përmbush kriteret nga paragrafi 3 i këtij neni, drejtori i policisë ose 

nëpunësi i autorizuar policor do të marrin vendim për ndalimin e mbajtjes së armës dhe revokimin e 

lejes së dhënë. 

Vendimet e këtij neni mund të ankimohen te ministri brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së vendimit. 

Ndalimi i mbajtjes së armëve 

Neni 26 

Ndalohet mbajtja e armëve në vende publike përveç rasteve të parashikuara me këtë ligj ose me 

ndonjë ligj tjetër. 

Armët e gjahut mund të mbahen me vete gjatë gjuetisë, në përputhje me dispozitat për gjuetinë. 

Armët sportive mund të mbahen në ambientet e hapura ose të mbyllura të destinuara për sportet e 

qitjes dhe trajnimin për përdorimin e armëve. 

Personat 16 vjeç e lart mund të mbajnë spreje lotsjellëse. 

Personat në moshë madhore mund të mbajnë spreje lotsjellëse dhe pajisje me elektroshok 

Çaktivizimi i armës 

Neni 27 

Armët nga kategoria B dhe armët me ajër nga kategoria C mund të çaktivizohen. 

Certifikatën për çaktivizimin e armëve e lëshojnë subjektet juridike dhe sipërmarrësit e autorizuar për 

testimin, markimin dhe shënjimin e armëve të zjarrit dhe për prodhimin e armëve, si dhe serviset e 

autorizuara. 

Shpenzimet për çaktivizimin e armës i paguan zotëruesi i armës. 

Zotëruesi i armës është i detyruar që armën e çaktivizuar në mënyrë të përhershme ta raportojë tek 

organi kompetent brenda 8 ditëve nga dita e çaktivizimit. 

Informacioni mbi çaktivizimin hidhet në dokumentin e lëshuar dhe stampohet mbi armë. 

Është i ndaluar prokurimi dhe mbajtja e pjesëve bazë dhe municioneve për armët e çaktivizuara. 

Ministri parashikon procedurën e mëtejshme, kushtet dhe mënyrën e çaktivizimit të armëve.  

Mospërmbushja e kritereve për posedimin e armëve. 

Neni 28 

Organi kompetent, duke vepruar ex officio, verifikon nëse personi fizik i cili posedon armë nga 

kategoria B përmbush kushtet e parashikuara nga neni 11 i këtij ligji. 
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Nëse resht së përmbushuri ndonjë nga kushtet e nenit 11 paragrafi 1 pika 3, 4, 5,6, 8, dhe 9 të këtij 

ligji, organi kompetent do të miratojë vendimin për revokimin e kartës për regjistrimin e armës, dhe 

konfiskimin e armës dhe të municioneve. 

Personi fizik kundër të cilit është ndërmarrë procedura administrative për heqjen e armës është i 

detyruar që menjëherë me kërkesë të oficerit të policisë, dhe jo më vonë se 48 orë të dorëzojë kartën 

për regjistrimin e armës, armën dhe municionet. 

Për objektet e konfiskuara dhe të revokuara organi kompetent lëshon vërtetim. Kartën e armës, armën 

dhe municionin e konfiskuar i ruan organi kompetent deri në përfundim të procedurës. 

Personi fizik të cilit i është konfiskuar arma mund ta tjetërsojë ose ta çaktivizojë brenda një viti nga 

dita e hyrjes në fuqi të vendimit për konfiskimin e armës. 

Nëse personi fizik i cili ka armë të regjistruar nuk përmbush kushtet nga neni 11, paragrafi 1, pika 2 e 

këtij ligji, është i detyruar që pa vonesë të dorëzojë armën tek organi kompetent dhe ta tjetërsojë 

brenda një viti, ose brenda këtij afati armën ta nxjerrë jashtë vendi në përputhje me nenin 23 të këtij 

ligji. 

Nëse personi fizik nuk procedon në përputhje me paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, arma bëhet pronë e 

Republikës së Serbisë. 

Procedura në rastin e vdekjes së zotëruesit të armës dhe trashëgimia e armës 

Neni 29 

Në rastin e vdekjes së personit i cili ka pasur armë të regjistruar, personi në posedim të të cilit arma 

gjendet është i detyruar që brenda 45 ditëve nga dita e vdekjes së personit të informojë njësinë 

organizative më të afërt të ministrisë. Arma ruhet në njësinë organizative të ministrisë të vendbanimit 

të fundit të zotëruesit, deri në përcaktimin e trashëgimtarit. Në rast se si trashëgimtar i armës caktohet 

një person minoren, arma ruhet deri në mbushjen e moshës madhore të personit. 

Personi i cili në bazë të trashëgimisë përfton armën nga kategoria B dhe C, mund ta dorëzojë armën 

në pronësi të Republikës së Serbisë. Nëse nuk e bën këtë gjë, ai është i detyruar që brenda gjashtë 

muajve nga dita e marrjes në pronësi, të depozitojë kërkesën për lëshimin e kartës së armës ose 

kërkesën për regjistrimin e armës, të raportojë mbajtjen e saj, ose ta çaktivizojë apo tjetërsojë atë. 

Nëse trashëgimtari i armës është person minoren, ky afat prej gjashtë muajsh fillon nga dita e 

mbushjes së moshës madhore. 

Nëse trashëgimtari nuk procedon sipas mënyrave të parashikuara nga paragrafi 2 i këtij neni, arma e 

trashëguar kalon në pronësi të Republikës së Serbisë. 

Procedura për armët dhe municionet e gjetura 

Neni 30 

Kush gjen armë dhe/ose municione është i detyruar që menjëherë të informojë njësinë organizative më 

të afërt të ministrisë. 

Armët e gjetura të cilat nuk janë të regjistruara ose që nuk kërkohen, kalojnë në pronësi të Republikës 

së Serbisë. 

Procedura me armët e humbura 

Neni 31 
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Në rastin kur konstaton humbjen e armës së regjistruar, zotëruesi është i detyruar që menjëherë dhe jo 

më vonë se 24 orë, të denoncojë humbjen tek organi kompetent. 

Kur gjendet arma e cila u raportua e humbur, do t’i kthehet zotëruesit nëse ai plotëson kushtet e 

parashikuara me këtë ligj, përveç se kur arma është provë materiale në ndonjë proces hetimi ose 

gjykimi dhe për këtë procedohet në përputhje me ligjin tjetër. 

Përdorimi i armës dhe dhënia e armës në përdorim 

Neni 32 

Zotëruesi i armës është i detyruar që ta përdorë armën me kujdes dhe ta ruajë atë në mënyrë të 

përgjegjshme në një mënyrë të tillë që të mos bjerë në dorë të personave të paautorizuar dhe të mos 

rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe objekteve. 

Arma e regjistruar nuk mund të jepet në përdorim, përveç rasteve të parashikuara me këtë ligj. 

Armët e gjuetisë mund t’i jepen gjuetarit, nëse edhe ai ka kartë regjistrimi për atë lloj arme. 

Armët mund të jepen në përdorim në ambientet e hapura dhe të mbyllura të destinuara për sportet e 

qitjes dhe trajnimin për përdorimin e armëve. 

Organizata e qitjes mundet që armët e saj të regjistruara t’ia japë në përdorim një organizate tjetër 

qitjeje, e cila ka të regjistruar të njëjtin lloj armësh, në bazë të kontratës me shkrim. 

Armët mund t’i jepen një servisi të autorizuar me qëllim riparimin e tyre ose modifikimin e armëve, 

ose shitësit të autorizuar me qëllim shitjen e tyre. 

Zotëruesi i armës të cilit i ndalohet përkohësisht të përmbushë kushtet e paragrafit 1 të këtij neni (për 

shkak të udhëtimit, zhvendosjes etj.) mund t’ia japë armën në ruajtje subjektit juridik ose 

sipërmarrësit i cili plotëson kushtet hapësinore dhe teknike për magazinimin dhe ruajtjen e sigurt të 

saj. 

Në rastet e parashikuara nga paragrafi 3 dhe 4 i këtij neni, zotëruesi i armës së regjistruar ose 

përfaqësuesi i tij, në rastin kur zotëruesi i armës është subjekt juridik, nëse nuk është i pranishëm në 

momentin e dhënies në përdorim të armës, mund ta japë në përdorim duke raportuar pranë organit 

kompetent. 

Në rastet e parashikuara nga paragrafi 6 dhe 7 i këtij neni, subjekti juridik ose sipërmarrësi janë të 

detyruar të lëshojnë vërtetimin për armën e pranuar. 

Formulari i raportimit dhe procedura e dhënies së armës në përdorim përcaktohen nga ministri. 

Transferimi i armës 

Neni 33 

Zotëruesi i armës ose përfaqësuesi i tij nëse zotëruesi i armës është subjekt juridik ose sipërmarrës, e 

transferon armën për qëllimet e veta kundrejt një dokumenti të vlefshëm për armën, të paketuar dhe në 

ambalazh të përshtatshëm (valixhe, kuti, këllëf) i cili pamundëson përdorimin momental të armës. 

Armët e zjarrit, me ajër dhe armët e konvertueshme do të transferohen me municion të hequr. 

Subjekti juridik ose sipërmarrësi nga paragrafi 1 i këtij neni është i detyruar që para transferimit të 

armës, t’i japë përfaqësuesit të tij, sipas formularit të parashikuar, një autorizim të veçantë për 

transferimin e armës. 
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Transferimi përmes kufirit shtetëror  

Neni 34 

Armët dhe municionet të cilat mund të prokurohen dhe të regjistrohen në përputhje me këtë ligj, mund 

të transferohen në rastin e importit dhe eksportit, përmes kufirit shtetëror, në përputhje me dispozitat 

për eksportin dhe importin e armëve dhe municioneve, tregtinë e jashtme, transportin e ngarkesave të 

rrezikshme dhe me kusht që kjo të raportohet tek organi kompetent për kontrollin kufitar. 

Zotëruesit e armëve të importuara nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç tregtarëve të autorizuar, janë të 

detyruar që brenda tetë ditëve nga dita e importit të armëve, të depozitojnë kërkesën për regjistrim. 

Për armët dhe municionet të cilat përkohësisht hyjnë ose janë transit nëpër Republikën e Serbisë, për 

nevojat e gjuetisë dhe sportit, organi kompetent për kontrollin kufitar lëshon lejen për futjen e armëve 

dhe municioneve në Republikën e Serbisë. Personi i cili fut në Republikën e Serbisë armët dhe 

municionet, është i detyruar që para lëshimit të lejes të dëshmojë të drejtën për posedimin, mbajtjen 

dhe transitin e armëve dhe municioneve të cilat hyjnë, si dhe arsyen e futjes së armëve dhe 

municioneve në Republikën e Serbisë. 

Lejen për nxjerrjen e armëve dhe municioneve nga Republika e Serbisë e lëshon organi kompetent, 

nëse personi në fjalë posedon dëshminë mbi lejen e lëshuar nga ana e organit kompetent, pra ka arsye 

të justifikuara për nxjerrjen e armëve dhe municioneve. 

Armët dhe municionet nga paragrafi 3 dhe 4 i këtij neni, mund të hyjnë dhe të dalin përmes kufirit 

shtetëror në përputhje me paragrafin 33 të këtij neni, me kusht që të jenë raportuar tek organi 

kompetent për kontrollin kufitar. 

Armët dhe municionet mund të hyjnë dhe të dalin nga kufiri shtetëror vetëm përmes kalimeve kufitare 

ndërkombëtare, me përjashtim të rasteve kur është përcaktuar ndryshe me marrëveshje 

ndërkombëtare. 

Nëse gjatë kalimit të kufirit shtetëror shtetasi i Republikës së Serbisë ose i huaj nuk i raporton armët 

dhe municionet, autoriteti i kontrollit të kufirit do të bëjë konfiskimin e armëve dhe municioneve dhe 

do të lëshojnë vërtetimin përkatës. 

Nëse shtetasi i Republikës së Serbisë i cili jeton jashtë vendit raporton në vendkalimin kufitar armë 

dhe municione për të cilat ka dokument të lëshuar nga organi kompetent i huaj, dhe ka ndër mend që 

armën ta regjistrojë në Republikën e Serbisë, organi kompetent për kontrollin kufitar do ta t’ia 

konfiskojë përkohësisht armën dhe municionin dhe për këtë do të lëshojë një vërtetim. 

Zotëruesi i armës së konfiskuar përkohësisht nga paragrafi 8 i këtij neni është i detyruar që brenda 

nëntëdhjetë ditëve nga dita e konfiskimit të përkohshëm të armës dhe municioneve, të largohet nga 

Republika e Serbisë me armën dhe municionet dhe brenda këtij afati të nxjerrë dokumentin përkatës të 

lëshuar nga organi kompetent. 

Armët e pjesëtarëve të shërbimeve të huaja të sigurisë 

Neni 35 

Pjesëtarët e shërbimeve ushtarake, policore dhe shërbimeve të tjera të huaja të sigurisë që vizitojnë 

Republikën e Serbisë, dhe sipas dispozitave të shteteve të tyre mbajnë armë të shkurtra si pjesë 

përbërëse të uniformës së tyre, mund të hyjnë në Republikën e Serbisë në uniformë dhe me armë, nëse 

është bërë njoftimi paraprak nga ministria, pra mund të fusin armën me municionin përkatës dhe ta 

posedojnë dhe mbajnë me vete gjatë kohës së qëndrimit në Republikën e Serbisë. 
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Përfaqësuesit e shërbimit të huaj të sigurisë të cilët shoqërojnë dhe mbrojnë direkt përfaqësuesit e atij 

shteti ose përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare gjatë kohës së transitit ose vizitës në 

Republikën e Serbisë mund të mbajnë armë dhe municione vetëm me miratimin paraprak të 

ministrisë. Miratimi është i kufizuar për kohën e qëndrimit ose transitit të përfaqësuesve të cilët ata 

shoqërojnë dhe që mbrojnë direkt. 

Miratimi nga paragrafi 2 i këtij neni jepet nga organi kompetent për kontrollin e kufirit pa pagesë 

takse, sipas formularit të cilin e përcakton ministri. 

Armët e përfaqësuesve të përfaqësive diplomatike dhe konsullore dhe të të huajve me qëndrim të 

përkohshëm 

Neni 36 

Përfaqësuesve të përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore në Republikën e Serbisë në bazë të 

parimit të reciprocitetit mund t’i miratohet prokurimi, posedimi dhe mbajtja e armëve. 

Përfaqësuesit e përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore në Republikën e Serbisë depozitojnë 

kërkesën pranë ministrisë kompetente për punët e jashtme, e cila këtë kërkesë ia dërgon ministrisë. 

Ministria kompetente për punët e jashtme verifikon ekzistencën e reciprocitetit. 

Në raste të veçanta të huajve me vendqëndrim në Republikën e Serbisë mund t’u lejohet futja, 

nxjerrja, prokurimi, posedimi dhe mbajtja e armëve me miratim të ministrit. 

Kalimi i armëve në pronësi të Republikës së Serbisë 

Neni 37 

Armët, të cilat në bazë të këtij ligji kanë kaluar në pronësi të Republikës së Serbisë, administrohen 

nga qeveria e Republikës së Serbisë. 

Armët nga paragrafi 1 i këtij neni mund të tjetërsohen, shkatërrohen ose të përdoren për nevojat e 

organeve shtetërore. 

Kushtet për t’u marrë me trajnimin për përdorimin e armëve të zjarrit, riparimin dhe modifikimin e 

armëve dhe me tregtinë e armëve dhe municioneve. 

Neni 38 

Me trajnimin për përdorimin e armëve të zjarrit, riparimin dhe modifikimin e armëve, tregtinë e 

armëve, të pjesëve bazë të armëve dhe municioneve, mund të merren subjektet juridike dhe 

sipërmarrësit të cilëve, përpara regjistrimit të veprimtarisë së parashikuar tek organi kompetent për 

mbajtjen e regjistrave të subjekteve tregtare, u lëshohet leja e organit shtetëror me të cilën miratohet 

kryerja e një veprimtarie të tillë. 

Trajnimin për përdorimin e armëve të zjarrit mund ta kryejnë subjektet juridike dhe sipërmarrësit të 

cilët posedojnë dëshminë mbi të drejtën e pronësisë ose kontratën për marrjen me qira të ambientit të 

biznesit dhe të poligonit të qitjes, të cilët posedojnë dëshminë për ekspertizën e nevojshme dhe 

dëshminë për përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e 

armëve. 

Riparimin dhe modifikimin e armëve mund ta kryejnë subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët 

posedojnë dëshminë për ekspertizën e nevojshme, dëshminë mbi të drejtën e pronësisë ose kontratën 

për marrjen me qira të ambientit të biznesit, për posedimin e pajisjeve teknike dhe mjeteve të 
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nevojshme, si dhe dëshminë për përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për magazinimin e 

sigurt dhe ruajtjen e armëve. 

Tregtinë e armëve, pjesëve bazë të armëve dhe municioneve e kryejnë subjektet juridike dhe 

sipërmarrësit të cilët posedojnë dëshminë mbi të drejtën e pronësisë ose kontratën për marrjen me qira 

të ambientit të biznesit si dhe dëshminë për përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për 

magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e armëve. 

Pronarët, personat përgjegjës dhe personat e punësuar në subjektet juridike dhe te sipërmarrësit nga 

paragrafi 1 i këtij neni të cilët sipas detyrës zyrtare bien në kontakt me armët, duhet të plotësojnë 

kushtet nga neni 11 paragrafi 1 pika1-7 e këtij ligji. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nuk do të marrin miratimin me vendim të organit kompetent për 

kryerjen e veprimtarisë nga paragrafi 1 i këtij neni, pra me vendim të organit kompetent do t’u 

ndalohet kryerja e mëtejshme e veprimtarisë nëse gjatë procedurës konstatohet se nuk përmbushin 

kushtet e parashikuara me këtë ligj ose me këtë do të rrezikohej siguria publike. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar që nga organi 

kompetent të sigurojnë miratimin për kontraktimin e stafit përpara punësimit të tyre. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar që armët, pjesët bazë 

të armëve dhe municionin t’i ruajnë në përputhje me këtë ligj. 

Mund të riparohen dhe modifikohen vetëm armët e regjistruara nga kategoria B dhe C. 

Për çdo modifikim arme të kryer servisi i autorizuar do të informojë organin kompetent brenda 15 

ditëve nga dita e kryerjes së modifikimit. 

Mendimin për përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e 

armëve dhe municioneve, me kërkesë të palës së interesuar, e lëshon ministria. 

Ministria kryen dhe mbikëqyrjen mbi punën e subjekteve juridike dhe sipërmarrësve nga paragrafi 1 i 

këtij neni. 

Ministri do të përcaktojë me detaje programin, kushtet dhe mënyrën e zbatimit të trajnimit për 

përdorimin e armëve të zjarrit, të riparimit dhe modifikimit të armëve, tregtisë së armëve, pjesëve të 

armëve, municioneve, dhe kushtet hapësinore dhe teknike për magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e 

armëve dhe municioneve. 

Prokurimi dhe shitja e armëve dhe municioneve nga ana e shitësve të autorizuar 

Neni 39 

Shitësit e autorizuar, bazuar në këtë ligj, mund të prokurojnë dhe shesin armë, pjesët bazë të armëve, 

dhe municione nga kategoria B, C dhe D. 

Shitësve të autorizuar ministria mund t’u lëshojë lejen për prokurimin e armëve, pjesëve bazë të 

armëve dhe municioneve nga kategoria B, C dhe D me qëllim rishitjen e tyre, e cila është e vlefshme 

për një vit. 

Shitësit e autorizuar janë të detyruar që të dhënat për çdo copë armë nga kategoria B dhe C të blerë me 

qëllim rishitjen, t’i dorëzojnë tek organi kompetent brenda 30 ditëve nga dita e kryerjes së prokurimit. 

Shitësit e autorizuar mund t’u shesin armë dhe pjesë bazë për armë nga kategoria B vetëm personave 

të cilëve, në përputhje me këtë ligj, u është lëshuar leja për prokurimin e armëve dhe leja për 
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prokurimin e pjesëve bazë të armëve, si dhe personave të cilët posedojnë autorizim për koleksionim të 

armëve. 

Shitësit e autorizuar janë të detyruar që brenda 15 ditëve nga dita e kryerjes së shitjes, të dorëzojnë 

pranë organit kompetent të dhënat për çdo copë armë të shitur nga kategoria B dhe C, si dhe të dhënat 

rreth blerësit nga regjistrat që i mbajnë në përputhje me këtë ligj. 

Prokurimi dhe posedimi i armëve nga subjektet juridike 

Neni 40 

Nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe, subjektet juridike dhe sipërmarrësit mund të prokurojnë 

armë dhe pjesët bazë të armëve, kundrejt miratimit të organit kompetent ose duke raportuar tek organi 

kompetent, nëse kjo është në përputhje me veprimtarinë të cilën kryejnë. 

Ministria mund t’u miratojë subjekteve juridike, në raste të veçanta të justifikueshme dhe në përputhje 

me veprimtarinë të cilën kryejnë, prokurimin e armëve të gjata automatike nga kategoria A. Në këto 

raste, për armët e gjata automatike nga kategoria A do të zbatohen dispozitat e ligjit të cilat zbatohen 

për armët e kategorisë B. 

Bashkë me kërkesën për dhënien e lejes për prokurimin e armëve, e cila depozitohet tek organi 

kompetent, subjektet juridike dhe sipërmarrësit dorëzojnë fakte rreth regjistrimit në regjistrin përkatës, 

aktin për strukturimin e vendeve të punës, dëshmitë të cilat justifikojnë prokurimin e armëve si dhe 

fakte për përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për magazinimin e sigurt dhe ruajtjen e 

armëve. 

Pronarët, personat përgjegjës dhe personat e punësuar te subjektet juridike dhe te sipërmarrësit nga 

paragrafi 1 i këtij neni që për shkak të detyrës zyrtare bien në kontakt me armët automatike nga 

kategoria A dhe me armët nga kategoria B, duhet të përmbushin kushtet nga neni 11 paragrafi 1 pikat 

1-7 të këtij ligji. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar që të sigurojnë nga 

organi kompetent miratimin përpara kontraktimit të stafit nëpër pozicionet e lartpërmendura të punës. 

Organi kompetent, përkatësisht ministria, në procesin e vendimmarrjes, krahas dëshmive të cilat 

paraqet depozituesi i kërkesës, do të përdorë dhe të dhënat nga regjistrat zyrtarë dhe të dhënat të cilat 

ai i siguron gjatë kryerjes së detyrave në përputhje me kompetencat. 

Organi kompetent, përkatësisht ministria, do të lëshojë lejen për prokurimin e armëve ndaj subjekteve 

juridike dhe sipërmarrësve, nëse gjatë procedurës konstatohet se përmbushin kushtet e parashikuara 

me këtë ligj dhe me ligje të tjera. Leja për prokurimin e armëve vlen gjashtë muaj nga dita e lëshimit 

të saj. 

Leja për prokurimin e armëve e cila nuk është përdorur për prokurimin e armëve brenda afatit kohor 

të parashikuar, do t’i kthehet organit kompetent. 

Organi kompetent, përkatësisht ministria, do të refuzojë kërkesën me vendim dhe nuk do të lëshojë 

lejen për prokurimin e armëve nëse nuk janë përmbushur kushtet e këtij ligji ose të ligjeve të tjera të 

cilët rregullojnë më në detaje veprimtarinë e subjektit juridik dhe të sipërmarrësit. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët në bazë të lejes së marrë nga organi kompetent kanë kryer 

prokurimin e armëve, paraqesin kërkesë tek organi kompetent për lëshimin e kartës për regjistrimin e 

armës brenda tetë ditëve nga dita e kryerjes së prokurimit të armëve. 
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Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët në bazë të lejes së marrë nga organi kompetent kanë kryer 

prokurimin e armëve dhe posedojnë tashmë kartën për regjistrimin e armës për të njëjtin lloj arme, 

paraqesin kërkesën për regjistrimin e armëve të prokuruara pranë organit kompetent brenda tetë ditëve 

nga dita e kryerjes së prokurimit të armëve. 

Karta për regjistrimin e armës për subjektet juridike dhe sipërmarrësit lëshohet me afat vlefshmërie 

prej 10 vjetësh. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit duhet që, minimumi brenda 30 ditëve nga dita e skadimit të afatit 

të vlefshmërisë së kartës për regjistrimin e armës, të paraqesin kërkesën për lëshimin e kartës së re të 

armës. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit janë të detyruar që t’i ruajnë armët dhe municionet në përputhje 

me dispozitat e këtij ligji dhe për këtë të mbajnë evidencat e parashikuara. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit janë të detyruar që brenda 15 ditëve të dorëzojnë tek organi 

kompetent armët dhe municionet të cilat nuk i nevojiten më, si dhe në rastin kur nuk kryejnë më 

aktivitetet për të cilat është miratuar prokurimi i armëve. 

Organi kompetent, përkatësisht ministria, do të konfiskojë me vendim dokumentet, armët dhe 

municionet nga subjektet juridike dhe sipërmarrësit, nëse gjatë procedurës konstatohet se nuk 

përmbushin kushtet e parashikuara me këtë ligj ose me ndonjë ligj tjetër që rregullon më në detaje 

veprimtarinë e subjektit juridik dhe sipërmarrësit. 

Me armët dhe municionet e konfiskuara do të procedohet në përputhje me nenin 28 të këtij ligji. 

Kundër vendimit të ministrisë nuk lejohet ankimim, por mund të ndërmerret një proces administrativ. 

Ndërmjetësimi në tregtinë e armëve dhe municioneve (brokerimi) 

Neni 41 

Me ndërmjetësimin në tregtinë e armëve dhe municioneve (brokerim) mund të merren subjektet 

juridike dhe sipërmarrësit të cilët, përpara regjistrimit të veprimtarisë tek organi kompetent për 

mbajtjen e regjistrit të subjekteve tregtare, marrin miratimin e ministrisë për të kryer një veprimtari të 

tillë. 

Bashkë me kërkesën e cila i paraqitet organit kompetent, depozitohet dhe dëshmia e regjistrimit në 

regjistrin përkatës, si dhe dëshmia mbi të drejtën e pronësisë ose kontrata për marrjen me qira 

afatgjatë të ambientit të biznesit. 

Personat përgjegjës si dhe personat e punësuar te subjekti juridik ose te sipërmarrësi nga paragrafi 1 i 

këtij neni duhet të përmbushin kushtet nga neni 11 paragrafi 1 pikat 1-7 të këtij ligji. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruar që të sigurojnë nga 

organi kompetent miratimin përpara kontraktimit të stafit nëpër pozicionet e lartpërmendura të punës. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të mbajnë regjistrat e 

parashikuar. 

Me vendim do të refuzohet kërkesa ose do të revokohet vendimi me të cilin është miratuar kryerja e 

veprimtarisë së ndërmjetësimit në tregtinë e armëve dhe municioneve, nëse nuk janë përmbushur 

kushtet e këtij ligji ose të një ligji tjetër dhe nëse me këtë do të rrezikohej siguria publike. 

Kundër vendimit të ministrisë nuk lejohet ankimim, por mund të ndërmerret një proces administrativ. 
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Transporti i armëve dhe municioneve 

Neni 42 

Për transportin e armëve, pjesëve bazë të armëve dhe municioneve, me përjashtim të transportit të 

armëve të kategorisë D të parashikuar në nenin 33 të këtij ligji, nevojitet miratimi i organit kompetent, 

përkatësisht i ministrisë, i cili lëshohet brenda 15 ditëve nga dita e depozitimit të kërkesës për 

miratimin e transportit. 

Dërguesi është i detyruar që të informojë organin kompetent, pra ministrinë, mbi transportin e armëve 

dhe municioneve jo më vonë se 48 orë përpara fillimit të transportit. 

Organi kompetent, pra ministria, sipas nevojës mund ta urdhërojë dërguesin të marrë masa të veçanta 

sigurie gjatë transportit të armëve, pjesëve bazë të armëve dhe municioneve. Shpenzimet e masave të 

veçanta të sigurisë i mbulon dërguesi. 

Me vendim do të refuzohet kërkesa ose do të revokohet vendimi me të cilin është miratuar transporti i 

armëve dhe municioneve, nëse me këtë rrezikohet siguria publike. 

Dërguesi i një sasie të vogël armësh (deri në pesë tyta) dhe municionesh (deri në 500 copë) mund ta 

kryejë transportin e armëve në përputhje me dispozitat e nenit 33 të këtij ligji. 

Regjistrat që mbahen nga subjektet juridike dhe sipërmarrësit 

Neni 43 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit janë të detyruar që të mbajnë regjistra rreth armëve (llojin, 

markën, modelin, kalibrin, numrin e armës nga fabrika) dhe municioneve, si dhe regjistra mbi të 

punësuarit (emrin, mbiemrin, numrin personal të identifikimit, numrin e kartës së identitetit ose të një 

dokumenti tjetër të identifikimit, vendbanimin, adresën dhe vërtetimin e gjendjes shëndetësore). 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit që në përputhje me veprimtarinë e tyre mund t’ia japin armët në 

përdorim një subjekti tjetër ose të pranojnë armë në ruajtje, duhet të mbajnë regjistra për armët (llojin, 

markën, modelin, kalibrin, numrin e armës nga fabrika) dhe municionet, si dhe për personat fizikë 

(emrin, mbiemrin, numrin personal të identifikimit, numrin e kartës së identitetit ose të një dokumenti 

tjetër të identifikimit, vendbanimin, adresën) dhe për subjektet juridike dhe sipërmarrësit (emrin, 

selinë, numrin e regjistrimit, emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar) të cilëve u ofrojnë shërbim. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilëve u është miratuar kryerja e veprimtarisë së trajnimit për 

përdorimin e armëve të zjarrit, duhet të mbajnë regjistër për personat fizikë (emrin, mbiemrin, numrin 

personal të identifikimit, numrin e kartës së identitetit ose të një dokumenti tjetër të identifikimit, 

vendbanimin, adresën) të trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit dhe për certifikatat e lëshuara. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit të autorizuar për testimin, markimin dhe shënjimin e armëve të 

zjarrit dhe për prodhimin e armëve, si dhe servisët e autorizuar, duhet të mbajnë regjistra për armët e 

çaktivizuara (llojin, markën, modelin, kalibrin, numrin e armës nga fabrika). 

Servisët e autorizuar janë të detyruar të mbajnë dhe regjistrat e armëve të riparuara dhe të modifikuara 

të cilët përmbajnë të dhëna nga dokumentet përkatëse të armëve. 

Shitësit e autorizuar mbajnë regjistra të armëve të prokuruara dhe të shitura, të pjesëve bazë të armëve 

dhe municioneve të cilat përmbajnë: numrin e lejes, emërtimin e organit i cili ka lëshuar lejen dhe 

datën e lëshimit të tij, si dhe të dhënat për blerësin: për person fizik (emrin, mbiemrin, numrin 

personal të identifikimit, numrin e kartës së identitetit ose të një dokumenti tjetër të identifikimit, 
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vendbanimin dhe adresën); për subjektin juridik dhe sipërmarrësin (emrin, selinë, numrin e 

regjistrimit, emrin dhe mbiemrin e personit të autorizuar). 

Ndërmjetësit ose brokerat mbajnë regjistra për çdo ndërmjetësim të kryer në tregtinë e armëve dhe 

municioneve. 

Subjektet juridike dhe sipërmarrësit i dorëzojnë organit kompetent brenda 30 ditëve nga dita e 

mbarimit të vitit kalendarik kopjet e regjistrave që janë parashikuar me këtë nen, në formë të shkruar 

ose në formë elektronike. 

Regjistrat nga ky nen duhet të mbahen në mënyrë të rregullt dhe të ruhen pa afat. 

Të gjithë regjistrat sipas këtij neni duhet t’i dorëzohen organit kompetent brenda 15 ditëve nga dita e 

përfundimit të veprimtarive të miratuara me këtë ligj. 

Regjistrat e organit kompetent 

Neni 44 

Organi kompetent mban regjistra për kërkesat e paraqitura për prokurimin e armëve, për vërtetimet 

mbi aftësinë shëndetësore, armët e regjistruara, armët e konfiskuara dhe ato të dorëzuara, armët e 

çaktivizuara, armët e gjetura, armët e raportuara si të humbura, kërkesat e depozituara dhe kartat e 

lëshuara për regjistrimin e armëve dhe autorizimet për posedim arme, kërkesat e depozituara dhe për 

lejet e dhëna për prokurimin e pjesëve bazë të armëve; kërkesat e depozituara dhe autorizimet e dhëna 

për koleksion armësh, kërkesat e depozituara dhe lejet e dhëna për mbajtjen e armëve; kërkesat e 

depozituara dhe lejet e dhëna për futjen dhe nxjerrjen e armëve përmes kufirit shtetëror; kërkesat e 

depozituara dhe autorizimet e dhëna për kryerjen e tregtisë së armëve dhe municioneve, trajnimin për 

përdorimin e armëve të zjarrit, riparimin dhe modifikimin e armëve; kërkesat e depozituara dhe lejet e 

dhëna për subjektet juridike dhe personat fizikë për prokurimin e armëve, të pjesëve bazë të armëve 

dhe municioneve; kërkesat e depozituara dhe lejet e dhëna për prodhimin e municioneve; kërkesat e 

depozituara dhe lejet e dhëna për futjen, prokurimin, posedimin dhe mbajtjen e armëve të pjesëtarëve 

të përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore dhe të të huajve; kërkesat e depozituara dhe lejet e 

dhëna për ndërmjetësimin në tregtinë e armëve dhe municioneve; armët e paaftësuara. 

Ministria mban regjistra: për kërkesat e depozituara dhe lejet e dhëna për mbajtjen e armëve të 

përfaqësuesve të shërbimeve të huaja të sigurisë; kërkesat e depozituara dhe lejet e dhëna për 

prokurimin, posedimin dhe mbajtjen e armëve për të huajt me vendqëndrim të përkohshëm në 

Republikën e Serbisë; për kërkesat e depozituara dhe vendimet e lejet e dhëna për prokurimin e 

armëve automatike të gjata. 

Regjistrat e përmendur përmbajnë të dhënat vijuese: 

1) për personat fizikë: emrin dhe mbiemrin, numrin personal të identifikimit, datën dhe vendin e 

lindjes, shtetësinë, numrin e kartës së identitetit ose të një dokumenti tjetër të identifikimit, adresën e 

vendbanimit të përhershëm ose të përkohshëm, fotografinë e personit, profesionin, çregjistrimin e 

vendqëndrimit të përhershëm në rastin e zhvendosjes, vendqëndrimin ose vendbanimin e përkohshëm 

jashtë vendit dhe kthimin nga jashtë, si dhe statusin lidhur me armën; 

2) për subjektet juridike: emrin, veprimtarinë, numrin e regjistrimit, të dhënat mbi armën, hapësirat, 

mjetet, poligonin si dhe të dhënat personale të pronarit, personit përgjegjës dhe të punësuarve të cilët 

kanë kontakt me armët nga paragrafi 2 pika 1 e këtij neni; 

3) për armën: llojin, markën, modelin, kalibrin, numrin e fabrikës. 

Të gjithë regjistrat e përmendur ruhen në mënyrë të përhershme dhe në formë elektronike. 
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Organi kompetent mund t’ia japë të dhënat nga regjistrat e përmendur organeve shtetërore ose 

organeve dhe organizatave të tjera, si dhe subjekteve juridikë dhe personave fizikë, në përputhje me 

ligjin i cili rregullon mbrojtjen e të dhënave personale, nëse: 

1) janë të autorizuar për të kërkuar dhe marrë ato të dhëna; 

2) ato të dhëna janë të domosdoshme për kryerjen e aktiviteteve nga fusha e tyre e përgjegjësisë; 

3) sigurojnë mbrojtjen e të dhënave personale. 

III. AUTORIZIMI PËR MIRATIMIN E RREGULLOREVE 

Afatet kohore 

Neni 45 

Ministria përcakton më në detaje: 

1) procedurën e autorizimit, formën dhe përmbajtjen e formularëve të parashikuar me këtë ligj; 

2) procedurën e lëshimit të dokumenteve, formën dhe përmbajtjen e formularëve të parashikuar me 

këtë ligj; 

3) mënyrën e mbajtjes së regjistrave dhe formularët përkatës të parashikuar me këtë ligj; 

4) kushtet hapësinore dhe teknike për magazinimin dhe ruajtjen e sigurt të armëve dhe municioneve 

për personat fizikë, personat fizikë të cilëve iu është dhënë autorizim për koleksion armësh, subjektet 

juridike dhe sipërmarrësit; 

5) kushtet për t’u marrë me trajnimin e përdorimit të armëve të zjarrit si dhe programin e trajnimit; 

6) kushtet dhe mënyrat për çaktivizimin e armëve. 

Ministri kompetent për shëndetësinë përcakton më në detaje: 

1) kushtet që duhet të përmbushë institucioni shëndetësor për kryerjen e ekzaminimeve mjekësore për 

përcaktimin e aftësisë shëndetësore të personave fizikë për posedimin dhe mbajtjen e armëve; 

2) kushtet lidhur me aftësinë shëndetësore që duhet të përmbushë personi fizik për posedimin dhe 

mbajtjen e armëve. 

Rregulloret nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni do të miratohen brenda një viti nga dita e hyrjes në fuqi e 

këtij ligji. 

Legalizimi i armëve (amnistia) 

Neni 46 

Ministria mund të shpallë legalizimin (amnistinë) e armëve dhe municioneve në mënyrë periodike për 

arsye të ruajtjes së sigurisë së qytetarëve dhe të rendit e qetësisë publike. 

IV. DISPOZITAT SANKSIONUESE 

Kundërvajtjet për të cilat gjobitet personi fizik  

Neni 47 
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Me gjobë nga 5000 deri në 150 000 dinarë do të sanksionohet për kundërvajtje: 

1) personi fizik i cili nuk dorëzon brenda afatit të parashikuar nga neni 12 paragrafi 5 i këtij ligji 

vërtetimin për aftësinë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve; 

2) mjeku i përzgjedhur i cili pas marrjes në dijeni nuk informon njësinë organizative kompetente të 

ministrisë se te personi fizik, i cili posedon dhe mban armë, ka ndryshuar gjendja shëndetësore e cila 

ndikon në aftësinë shëndetësore për posedimin dhe mbajtjen e armëve në përputhje me nenin 12 

paragrafi 8 i këtij ligji; 

3) prindi ose kujdestari i personit të mitur i cili ka prokuruar dhe/ose poseduar armë nga kategoria C 

në kundërshtim me nenin 14 paragrafi 1 të këtij ligji, në rast se kjo vjen si pasojë e mungesës së 

mbikëqyrjes së detyruar të personit të mitur dhe nëse ai/ajo është tërësisht i/e aftë për ta mbikëqyrur; 

4) personi fizik i cili brenda tetë ditëve nga dita e prokurimit të armës nga kategoria C nuk e raporton 

tek organi kompetent sipas formularit të përcaktuar në përputhje me nenin 14 paragrafi 2 të këtij ligji; 

5) prindi ose kujdestari i personit të mitur nën 16 vjeç i cili ka prokuruar dhe/ose poseduar armë nga 

kategoria C në kundërshtim me nenin 15 të këtij ligji, në rast se kjo vjen si pasojë e mungesës së 

mbikëqyrjes së detyruar të personit të mitur dhe nëse ai/ajo është tërësisht i/e aftë për ta mbikëqyrur; 

6) personi fizik i cili brenda tetë ditëve nga dita e prokurimit të kryer të armës nuk paraqet kërkesën 

tek organi kompetent për lëshimin e kartës për regjistrimin e armës në përputhje me nenin 17 

paragrafi 1 të këtij ligji; 

7) personi fizik i cili brenda tetë ditëve nga dita e prokurimit të kryer të armës, nëse posedon tashmë 

kartën për regjistrimin e armës për të njëjtën lloj arme, nuk paraqet kërkesën tek organi kompetent për 

regjistrimin e saj në përputhje me nenin 17 paragrafi 2 të këtij ligji; 

8) personi fizik i cili nuk paraqet brenda 30 ditëve nga dita e mbarimit të afatit të vlefshmërisë së 

kartës për regjistrimin e armës kërkesën pranë organit kompetent për lëshimin e kartës së re të armës 

në përputhje me nenin 17 paragrafi 6 të këtij ligji; 

9) personi fizik i cili bazuar në autorizimin për koleksion armësh ka prokuruar armë dhe nuk paraqet 

kërkesën tek organi kompetent për regjistrimin e armës së prokuruar ose kërkesën për lëshimin e 

kartës për regjistrimin e armës brenda tetë ditëve nga dita e prokurimit të kryer në përputhje me nenin 

18 paragrafi 3 të këtij ligji; 

10) personi fizik i cili nuk ka paraqitur kërkesën, brenda tetë ditëve nga kalimi i pronësisë ose 

shkëmbimi i armës, për regjistrimin e saj në përputhje me nenin 19 paragrafi 4 të këtij ligji; 

11) i huaji i cili armën dhe municionin e prokuruar në përputhje me nenin 23 paragrafi 1 të këtij ligji, 

nuk e nxjerr nga Republika e Serbisë brenda tre ditëve nga dita e prokurimit të kryer në përputhje me 

nenin 23 paragrafi 3 të këtij ligji; 

12) i huaji i cili armën dhe municionin e prokuruar në përputhje me nenin 23 paragrafi 1 të këtij ligji, 

në rastin e kalimit të kufirit shtetëror nuk e raporton tek organi kompetent për kontrollin kufitar në 

përputhje me 23 paragrafi 4 të këtij ligji; 

13) personi fizik i cili mban armën sportive jashtë hapësirave të mbyllura dhe të hapura të përcaktuara 

për sportet e qitjes dhe trajnimin për përdorimin e armëve në kundërshtim me nenin 26 paragrafi 3 të 

këtij ligji; 

14) prindi ose kujdestari i personit të mitur i cili mban sprej lotsjellës ose aparat për shkaktimin e 

elektroshokut në kundërshtim me nenin 26 paragrafi 4 dhe 5 të këtij ligji, në rast se kjo vjen si pasojë 
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e mungesës së mbikëqyrjes së detyruar të personit të mitur dhe nëse ai/ajo është tërësisht i/e aftë për ta 

mbikëqyrur; 

15) personi fizik i cili nuk raporton çaktivizimin e përhershëm të armës brenda tetë ditëve nga dita e 

çaktivizimit në përputhje me nenin 27 paragrafi 4 të këtij ligji; 

16) personi fizik në posedim të të cilit gjendet arma pas vdekjes së personit i cili e ka pasur armën e 

regjistruar, nëse brenda 45 ditëve nga dita e vdekjes së personit nuk informon njësinë organizative më 

të afërt të ministrisë për marrjen e armës në përputhje me nenin 29 paragrafi 1 të këtij ligji; 

17) personi fizik i cili ka poseduar kartë për regjistrimin e armës dhe autorizim për mbajtjen e armës 

për sigurinë personale, të lëshuara sipas ligjit i cili ka qenë në fuqi deri në fillimin e zbatimit të këtij 

ligji, dhe që brenda tre viteve nga dita e zbatimit të këtij ligji nuk paraqet kërkesën për lëshimin e 

dokumentit në përputhje me këtë ligj sipas nenit 50 paragrafi 1 të këtij ligji; 

18) personi fizik i cili ka pasur autorizim për mbajtjen e armëve trofe dhe brenda një viti nga dita e 

fillimit të zbatimit të këtij ligji nuk e riregjistron, nuk e shet, nuk e çaktivizon ose nuk e dorëzon 

armën pa shpërblim në pronësi të Republikës së Serbisë në përputhje me nenin 50 paragrafi 2 të këtij 

ligji. 

Bashkë me sanksionin monetar nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet dhe masa mbrojtëse e 

konfiskimit të armëve dhe municioneve. 

Kundërvajtjet për të cilat personi fizik sanksionohet me gjobë ose me burg 

Neni 48 

Me gjobë nga 20 000 deri në 150 000 dinarë ose me dënim me burg deri në 60 ditë do të sanksionohet 

për kundërvajtje: 

1) personi fizik i cili e tjetërson armën në kundërshtim me nenin 19 paragrafi 6 të këtij ligji; 

2) personi fizik i cili mban më shumë se një armë në kundërshtim me nenin 25 paragrafi 8 të këtij 

ligji; 

3) poseduesi i lejes për mbajtjen e armës për sigurinë personale i cili në vende publike armën e bën të 

dukshme ndaj personave të tjerë ose e mban me vete në mënyrë të atillë që shkakton shqetësim te 

personat e tjerë në kundërshtim me nenin 25 paragrafi 9 të këtij ligji; 

4) personi fizik i cili në vende publike mban me vete armë zjarri të çaktivizuar, armë trofe dhe kopjet 

e tyre moderne të cilat nuk përdorin plumba me ndezje qendrore ose anësore, ose armë të ftohta në 

kundërshtim me nenin 26 paragrafi 1 të këtij ligji; 

5) personi fizik i cili nuk e dorëzon armën në përputhje me nenin 28 paragrafi 3 të këtij ligji; 

6) personi fizik i cili nuk raporton humbjen e armës së regjistruar në përputhje me nenin 31 paragrafi 

1 të këtij ligji; 

7) personi fizik i cili nuk e përdor armën me kujdes dhe nuk e ruan atë me përgjegjshmëri në mënyrë 

që të mos përfundojë në posedim të personave të paautorizuar dhe të rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe 

objekteve, në përputhje me nenin 32 paragrafi 1 të këtij ligji; 

8) personi fizik i cili jep në përdorim armën në kundërshtim me nenin 32 të këtij ligji; 

9) personi fizik i cili nuk e transporton armën me ajër ose atë të konvertueshme të boshatisur nga 

municioni në përputhje me nenin 33 paragrafi 2 të këtij ligji; 
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10) përsosni fizik i cili nuk dorëzon kërkesën për regjistrimin e armës brenda tetë ditëve nga dita e 

importit të armës, në përputhje me nenin 34 paragrafi 2 të këtij ligji; 

11) personi fizik i cili e transporton armën dhe municionin përmes kufirit shtetëror pa e raportuar tek 

organi kompetent për kontrollin kufitar në kundërshtim me nenin 34 paragrafi 5 të këtij ligji; 

Bashkë me sanksionin nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jepet dhe masa mbrojtëse e konfiskimit të 

armëve dhe municionit. 

Kundërvajtjet për të cilat sanksionohet subjekti juridik ose sipërmarrësi 

Neni 49 

Me gjobë nga 100 000 deri 2 000 000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje subjekti juridik: 

1) i cili i shet personit fizik nën 18 vjeç armë nga kategoria C në kundërshtim me nenin 14 paragrafi 1 

i këtij ligji; 

2) i cili i shet personit fizik nën 16 vjeç armë nga kategoria D në kundërshtim me nenin 15 të këtij 

ligji; 

3) i cili brenda afatit prej tetë ditësh nga dita e kalimit të pronësisë ose shkëmbimit nuk ka paraqitur 

kërkesën për regjistrimin e armës në kundërshtim me nenin 19 paragrafi 4 të këtij ligji; 

4) i cili shet municion për armë nga kategoria B dhe C në kundërshtim me nenin 20 paragrafi 1 të këtij 

ligji; 

5) i cili shet municion në kundërshtim me nenin 20 paragrafi 2 të këtij ligji; 

6) i cili nuk raporton armën e çaktivizuar në mënyrë të përhershme tek organi kompetent brenda tetë 

ditëve nga dita e çaktivizimit në kundërshtim me nenin 27 paragrafi 4 të këtij ligji; 

7) i cili nuk raporton humbjen e armës së regjistruar në përputhje me nenin 31 paragrafi 1 të këtij ligji; 

8) i cili jep në përdorim armën në kundërshtim me nenin 32 të këtij ligji; 

9) përfaqësuesi i të cilit nuk ka qenë i pranishëm gjatë kohës së përdorimit në kundërshtim me nenin 

32 paragrafi 8 të këtij ligji; 

10) servisi i autorizuar ose shitësi i autorizuar i cili nuk lëshon vërtetimin mbi armën e marrë në 

kundërshtim me nenin 32 paragrafi 9 i këtij ligji; 

11) i cili armën me ajër dhe atë të konvertueshme e transporton në kundërshtim me nenin 33 paragrafi 

2 të këtij ligji; 

12) i cili përfaqësuesit të tij nuk i jep autorizim për transportin e armëve në formatin e përcaktuar, në 

përputhje me nenin 34 paragrafi 3 të këtij neni; 

13) i cili nuk ka dorëzuar brenda afatit prej tetë ditësh nga dita e importit të armëve kërkesën për 

regjistrim, në përputhje me nenin 34 paragrafi 2 të këtij ligji; 

14) i cili nuk merr nga organi kompetent lejen për kontraktimin e stafit përpara se të punësojë individë 

në përputhje me nenin 38 paragrafi 7 dhe nenin 40 paragrafi 5 të këtij ligji; 

15) i cili armët, pjesët bazë të armëve dhe municionin nuk i ruan në përputhje me nenin 38 paragrafi 8 

dhe nenin 40 paragrafi 14 si dhe në përputhje me nenin 32 paragrafi 1 të këtij ligji; 
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16) servisët e autorizuar të cilët për modifikimin e kryer të armës nuk informojnë organin kompetent 

brenda 15 ditëve nga dita e modifikimit të kryer në kundërshtim me nenin 38 paragrafi 10 të këtij 

ligji; 

17) shitësit e autorizuar të cilët nuk dorëzojnë të dhënat mbi armët nga kategoria B dhe C, të 

prokuruara me qëllim rishitjen e tyre, brenda 30 ditëve nga dita e blerjes, në përputhje me nenin 39 

paragrafi 3 të këtij ligji; 

18) shitësit e autorizuar të cilët nuk dorëzojnë të dhënat mbi armët e shitura dhe të dhënat për blerësin 

e armëve, brenda 15 ditëve nga dita e realizimit të shitjes, tek organi kompetent në përputhje me nenin 

39 paragrafi 5 të këtij ligji; 

19) i cili brenda afatit të parashikuar nuk paraqet kërkesën tek organi kompetent për lëshimin e kartës 

për regjistrimin e armës në përputhje me nenin 40 paragrafi 10 të këtij ligji; 

20) i cili brenda afatit të parashikuar nuk paraqet kërkesën tek organi kompetent për regjistrimin e 

armës në përputhje me nenin 40 paragrafi 11 të këtij ligji; 

21) i cili jo më vonë se 30 ditë përpara mbarimit të vlefshmërisë së kartës për regjistrimin e armës nuk 

paraqet kërkesën tek organi kompetent për lëshimin e kartës së re të armës në përputhje me nenin 40 

paragrafi 13 të këtij ligji; 

22) i cili brenda 15 ditësh nuk dorëzon tek organi kompetent armën ose municionin i cili nuk i 

nevojitet më, si dhe në rastin kur resht së kryeri veprimtarinë për të cilën i është miratuar prokurimi i 

armëve, në kundërshtim me nenin 40 paragrafi 15 të këtij ligji; 

23) i cili organit kompetent për çdo vit, brenda 30 ditëve nga mbarimi i vitit kalendarik, nuk i dorëzon 

kopjet e regjistrave që janë parashikuar me nenin 43 të këtij ligji, në formë të shkruar ose elektronike 

dhe në përputhje me nenin 43 paragrafi 8 të këtij ligji; 

24) i cili nuk i mban regjistrat nga neni 43 në mënyrën e parashikuar nga neni 43 paragrafi 9 të këtij 

ligji; 

25) i cili nuk i dorëzon regjistrat nga neni 43 tek organi kompetent brenda 15 ditëve nga përfundimi i 

veprimtarisë në përputhje me nenin 43 paragrafi 10 të këtij ligji; 

26) i cili ka pasur autorizimin për posedimin e armëve, të lëshuar sipas ligjit që ka qenë i vlefshëm 

deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, dhe që brenda tre viteve nga dita e zbatimit të këtij ligji 

nuk paraqet kërkesën për lëshimin e dokumentit, në përputhje me nenin 50 paragrafi 1 të këtij ligji; 

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, sipërmarrësi do të dënohet me gjobë nga 10 000 deri në 

500 000 dinarë. 

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, do të dënohet me gjobë nga 20 000 deri në 150 000 

dinarë personi përgjegjës i subjektit juridik. 

Bashkë me dënimin mund të jepet dhe masa mbrojtëse e konfiskimit të armëve dhe municionit. 

V. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Zëvendësimi i dokumenteve 

Neni 50 

Personat fizikë të cilët kanë poseduar karta për regjistrim armësh dhe autorizim për mbajtjen e armëve 

për mbrojtje personale si dhe subjektet juridike dhe sipërmarrësit të cilët kanë poseduar autorizime për 
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posedimin e armëve, të lëshuara sipas ligjit që ka qenë në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të 

këtij ligji, janë të detyruar që brenda tre viteve nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji të paraqesin 

kërkesën për lëshimin e dokumentit, bashkë me vërtetimin për aftësinë shëndetësore për posedimin 

dhe mbajtjen e armëve në përputhje me këtë ligj. 

Personat fizikë të cilët kanë miratimin për posedimin e armëve trofe, janë të detyruar që brenda tre 

viteve nga dita e fillimit të zbatimit të këtij ligji të riregjistrojnë, të shesin, çaktivizojnë ose të 

dorëzojnë armët pa shpërblim në interes të Republikës së Serbisë. 

Personat fizikë të cilëve u është lëshuar karta për regjistrimin e armës me të drejtën e përdorimit të 

armëve të gjuetisë me tyta pa vjaska, janë të detyruar që brenda gjashtë muajve nga dita e fillimit të 

zbatimit të këtij ligji të dorëzojnë dokumentin e sipërpërmendur tek organi kompetent. 

Legalizimi i armëve 

Neni 51 

Zotëruesit e armëve nga kategoria B dhe C të cilët nuk posedojnë dokumentin e lëshuar nga organi 

kompetent, munden që brenda tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të paraqesin kërkesën 

për lëshimin e dokumentit përkatës. 

Zotëruesit e armëve nga kategoria A, B dhe C mund t’i dorëzojnë ato tek organi kompetent, në 

pronësi të Republikës së Serbisë, brenda tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Në rastet nga paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, zotëruesit e armëve nuk janë të detyruar të dëshmojnë 

origjinën e armës dhe nuk do të jenë përgjegjës për prokurimin, posedimin dhe mbajtjen e 

paautorizuar të armëve. 

Finalizimi i procedurave të filluara dhe shfuqizimi i ligjit pararendës 

Neni 52 

Procedurat administrative dhe të kundërvajtjeve të filluara përpara zbatimit të këtij ligji do të 

finalizohen në përputhje me ligjin "Për armët dhe municionet" ("Fletorja zyrtare e Republikës së 

Serbisë, nr. 9/92, 53/93, 67/93,48/94, 44/98, 39/03, 85/05 - ligji tjetër, 101/05 – ligji tjetër, 27/11– US 

dhe 104/13 – ligji tjetër). 

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji shfuqizohet ligji "Për armët dhe municionet" ("Fletorja 

Zyrtare e Republikës së Serbisë" nr. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 – ligji tjetër, 

101/05 – ligji tjetër, 27/11– US dhe 104/13 – ligji tjetër) dhe nenet 31-34 të ligjit "Për mbrojtjen e 

kufirit shtetëror" ("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë" numër 97/08). 

Hyrja në fuqi dhe fillimi i zbatimit 

Neni 53 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në "Fletoren Zyrtare të Republikës së Serbisë", 

dhe fillon të zbatohet me kalimin e periudhës kohore prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi. 


